ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 28 DE GENER DE 2014
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 4/2014
Data: 28/01/2014
Horari: 20,15 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Jaume Tordera Homs (CiU)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sr. Santiago Maria Polo Ribas (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les vint hores i quinze minuts del dia vint-i-vuit de gener de dos
mil catorze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que
es relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la
Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, per a
tractar dels assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que
cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

Com a qüestió prèvia, el Sr. Argenter, del grup municipal de CiU pregunta sobre la
necessitat d’efectuar aquest ple extraordinari, quan l’equip de govern va argumentar
que només es faria ple ordinari cada tres mesos per estalviar costos.
El Sr. Alcalde contesta que s’ha convocat per a tractar els assumptes que estan a
l’ordre del dia que no admetien demora.
1.-DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI
2013.D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
una vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar
compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.
Per decret de l’alcaldia de data 23 de gener de 2014, s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de l’exercici 2013, previ informe de la intervenció i amb el següent
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre de 2013, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de
tresoreria.
El Ple es dóna per assabentat.
2.-PROPOSTA APROVACIÓ 1ER. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS.ANTECEDENTS:
Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat i urgència de suplementar o
assignar crèdit a algunes partides per a la realització d’unes despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, resultant insuficient el
crèdit previst:
Atès que cal modificar la plantilla de personal de la Corporació, atès que s’ha
amortitzat la plaça de tècnic de l’oficina d’informació, per motius econòmics al no
disposar de l’ajuda de la Diputació de Barcelona i haver disminuït força la de la
Diputació de Girona, i que s’ha integrat en l’Espai Montseny.
Atès que s’ha resolt la planificació del PUOSC per al quadrienni 2013-2016, que
inclou per al 2014 l’obra del dipòsit de l’aigua, sol·licitada per aquest Ajuntament i la
subvenció per a manteniment corresponent a aquest any 2014.
Donat que aquest Ajuntament té pendent d’execució l’obra de Remodelació de la
Plaça Major, inclosa en el PUOSC de 2012 i que si bé està prevista en el pressupost,
cal incorporar-hi el romanent de tresoreria de l’any 2013.
Considerant així mateix la necessitat de preveure la incorporació de crèdits per a la
millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals.
FONAMENTS JURÍDICS

1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Articles 35 a 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en
matèria de pressupostos.
3. Bases d’execució del Pressupost.
Despeses a finançar:
A/ Suplements dels crèdits:
Consignació de despeses amb crèdits en alta

Partida
Concepte
33422602 Publicitat espai montseny
TOTAL CAPITOL II
94346300 Promoció econòmica Manco
33746300 Joventut - Mancomunitat
323 48001 Transferència Escola Música
TOTAL CAPITOL IV
15561900 Remodelació Plaça Major
15562700 Direcció obres Plaça
33463200 Millora eficència energètica
33863500 Vestuari Bruixes
34047900 Centenari motor Viladrau
TOTAL CAPITOL VI
1191100 Amortització ICF
TOTAL AUGMENT

Consiganció inicial

5.000,00 €
0,00 €
9.250,00 €
17.000,00 €
222.543,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Proposta d'alta
7.000,00 €
7.000,00 €
1.650,00 €
1.600,00 €
3.000,00 €
6.250,00 €
248.500,00 €
21.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
296.500,00 €
207.174,38 €
516.924,38 €

Consiganció
definitiva
12.000,00 €
1.650,00 €
10.850,00 €
20.000,00 €
471.043,00 €
21.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Proposta baixa
5.400,00 €
10.000,00 €
15.400,00 €
80.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €

Partida
Concepte
33413100 Personal interí OF INF
33416000 Quotes S.S. Personal O Inf
TOTAL CAPITOL I
15121000 Conservació Vies Públiques
TOTAL CAPITOL II
31262200 Adequació local gent gran
TOTAL CAPITOL VI

Consiganció inicial

26.700,00 €
11.000,00 €

Consiganció
definitiva
21.300,00 €
1.000,00 €
67.000,00 €
0,00 €

78.400,00 €

TOTAL BAIXA PARTIDES

Majors ingressos

PARTIDA

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
INICIAL

Subvenció manteniment
TOTAL

0,00 €

PROPOSTA
D'ALTA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

22.444,56 €
22.444,56 €

22.444,56 €

TOTAL DESPESES..................................................516.924,38 €
ROMANENT DE TRESORERIA: 440.546,68 € - 416.079,82 = 24.466,86 €
BAIXES DE PARTIDES DESPESES: 78.400,00 €
MAJORS INGRESSOS: 22.444,56 €
TOTAL INGRESSOS.............................................. 516.924,38 €
Es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari, amb aplicació de baixes de partides, majors ingressos recaptats i
del romanent de tresoreria, en les quantitats especificades.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.

3. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, hi voten en contra els 3
Regidors de CiU.
3.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
L’OBRA “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR”
Vist l’expedient de contractació de referència, tramitat conforme preveu el R.D. Leg.
3/2011, de 14 de novembre de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò
disposat a l’article 110 del TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del
procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa.
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP, i l’article 274.1
a) o b) del Decret Legislatiu 2/2033 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
Atès que l’obra està inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert de l’obra
"Remodelació de la Plaça Major ”, d’acord amb el projecte, redactat per l’arquitecte
Sr. Claudi Martínez Borrell, aprovat definitivament per la Corporació en data 3 de
setembre de 2012.
SEGON.- Aprovar de conformitat amb l’article 274.2 del D.Leg. 2/2003, de 28
d’abril, el plec de clàusules administratives reguladores del contracte d’obres
esmentat i que regiran la contractació, i disposar la seva exposició al públic per un
període de 20 dies hàbils als efectes de que es puguin presentar les reclamacions que
es considerin oportunes, mitjançant anuncis al DOGC, BOPG, tauler d’edictes de la
Corporació i pàgina web de l’ajuntament – perfil del contractant- www.viladrau.cat
TERCER.- Publicar simultàniament amb l’anunci dels plecs, el de licitació,
concedint un termini de 26 dies naturals per a la presentació de proposicions, si bé
aquest termini s’aplaçarà el temps necessari, en el supòsit de que es presentin
reclamacions contra els plecs.
QUART.- Aprovar la despesa del contracte amb un import de 470.948,78 €
( 389.213,87 € més 81.734,91 d’IVA).

Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, hi voten en contra els 3
Regidors de CiU.
Intervencions
Sr. Argenter, portaveu del grup municipal de CiU:
En primer lloc volem manifestar que els regidors de CiU que estem aquí en aquesta
taula estem totalment d’acord en què es té que solucionar el problema de les lloses de
la plaça que es trenquen, problema que no és exclusiu de la nostra plaça sinó que
aquest problema el podem trobar en diferents places i carrers de diferents pobles
d’arreu del nostre país, una mostra la tenim en la Plaça Major de Vic, també o
podem trobar a diferents trams del Passeig Olímpic de Barcelona i també i
curiosament en el carrer peatonal on te el despatx el President de la Diputació de
Barcelona... ( no sé si ha fixat vostè que diu que hi va tan sovint ) , o en un altre
carrer peatonal de la ciutat d’Olot com ens va comentar el Diputat Pere Macias en la
visita que ens va fer fa uns dies, és a dir, que aquestes deficiències anys enrere era
generalitzades en aquest tipus de terres. Ara bé si s’hagués fet un bon manteniment
l’aspecte actual de la plaça no seria el que podem veure avui per el que sospitem que
aquesta deixadesa ha estat premeditada per tal de justificar la seva remodelació
Amb el que no estem d’acord és amb aquesta Remodelació… aquest projecte no és
una remodelació aquest projecte és una reforma integral que es carrega una plaça
amb una antiguitat de més de 100 anys, una plaça amb el sabor i l’encant d’un poble
de muntanya com és el nostre per donar pas a un tipus de plaça sense identitat pròpia
que estèticament i funcionalment deixa molt que desitjar.
Votem no a aquest projecte perquè fins a la data no existeix cap informe tècnic de
l’arquitecte municipal ni de cap altre tècnic certificant la necessitat de fer-ho tot nou
per una mala construcció ni per un mal funcionament. Vostè fa declaracions a un
diari dient que te motius per demanar responsabilitats de la seva construcció i en la
mateixa entrevista quedem perplexos doncs declara que el poliesportiu te problemes
estructurals. Senyor alcalde això són afirmacions molt greus i si els dies vinents
vostè no ho pot demostrar ja li advertim que es prendran accions legals al respecte .
Votem no a aquest projecte perquè una majoria del nostre poble està en contra
d’aquest projecte 304 signatures de veïns registrades davant de notari així ho
demostren.
Votem no perquè a dia d’avui i sense haver tocat ni una sola pedra de la plaça
aquest Ajuntament ja s’ha gastat en els diferents projectes i estudis 48.809,60 €, quasi
50.000€ que després veurem que ens faran falta.
Finalment, votem no perquè seguim pensant que el nostre poble necessita
actuacions més importants que gastar-nos aquests mes de 600.000€ en una obra
innecessària i que pot portar problemes futurs de finançament del nostre Ajuntament.

4.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE D’OBRA “CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA PEL CONTROL DE LA
TERBOLESA PER L’ABASTAMENT DEL NUCLI DE VILADRAU”
VIST el projecte d’obra ordinària titulat «Construcció dipòsit i instal·lació d’un
sistema pel control de la terbolesa per l’abastament del nucli de Viladrau», redactat
pels serveis tècnics municipals.
ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el
projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions
tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que
exigeixen l’article 123 del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant, «TRLCSP») i els
articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant,
«ROAS»)
ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres
de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual
cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article
17.2 del RD 1627/1997;
ATÈS que el pressupost d’execució del projecte (200.610,01 €) posat en relació amb
els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del Ple de
la Corporació, amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article
52.2) del D. Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, «LMC»);
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per
un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en
el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS;
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat «
Construcció dipòsit i instal·lació d’un sistema pel control de la terbolesa per
l’abastament del nucli de Viladrau », redactat pels serveis tècnics municipals, amb un
pressupost d’execució per contracte de 200.610,01 €, dels quals 34.816,61 €
corresponen a l’IVA.

Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de
trenta dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web, www.viladrau.cat.
Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, s’abstenen els tres regidors de
CiU.

5.- PROPOSTA AL·LEGACIÓ AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA, ANUALITAT 2014.Antecedents:
S’ha publicat al DOGC 6528 de 24 de desembre de 2013 l’edicte d’informació
pública de l’aprovació inicial de la planificació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya.
Que Viladrau està inclòs amb les següents actuacions:
Any

Actuació

pressupost

Subv.

Subv. LI

2014

Construcció d’un dipòsit i
instal·lació d’un sistema pel
control de la terbolesa per
l’abastament del nucli de
Viladrau

200.610,01

179.031,16

179.031,16

Creació d’espai per a la gent
gran

238.854,00

2014
TOTAL

70.000,00

Subv.DG

70.000,00

249.031,16 €

S’ha iniciat el tràmit d’informació pública el dia 25 de desembre de 2013 i acaba el
proper 31 de gener de 2014, durant aquest termini es poden presentar les al·legacions
que es creguin oportunes. Així mateix i per tal que una actuació es pugui incorporar a
la formulació definitiva del PUOSC 2014 es necessari que, tal com disposa l’article
18.5 del Decret de convocatòria del PUOSC 2013-2017, cal disposar del projecte de
l’obra aprovat.
Considerant la impossibilitat de portar a terme l’actuació de la creació de l’espai per a
la gent gran, atès que en aquests moments no es disposa de projecte redactat i a més a
més de les dificultats per a garantir-ne el seu finançament.
Proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Al·legar davant el Departament de Governació i relacions institucionals
de la Generalitat de Catalunya, la impossibilitat de portar a terme aquest any
l’actuació relativa a l’obra “Creació d’espai per a la gent gran”, pels motius descrits
en la part expositiva, sol·licitant el seu aplaçament per al proper any 2015.

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a què signi els documents necessaris per a
l’execució del present acords
Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, hi voten en contra els tres
Regidors de CiU.
6.- PROPOSTA MODIFICACIÓ PAES.Atès que en data 28 de juny de 2013 va quedar definitivament aprovat el Pla d’Acció
per l’energia sostenible de Viladrau,
Atès que cal introduir-hi alguna modificació, afegint noves accions i modificant
lleugerament algunes altres
D’acord amb la proposta presentada per l’equip redactor del Consell Comarcal
d’Osona,
Es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
-

Aprovar la modificació del Pla d’acció per a l’energia sostenible de Viladrau,
introduint noves accions i modificant-ne d’altres d’acord amb les necessitats
actuals del Municipi.

-

Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
anunci al BOP de Girona, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina
web.

-

Enviar una còpia de les modificacions aprovades a la Diputació de Girona.

Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, hi voten en contra els tres
Regidors de CiU.
7.-PROPOSTA CANVI DE DATA PLE ORDINARI MÉS DE MARÇ.El Sr. Alcalde proposa als reunits modificació la data del proper ple ordinari que
s’hauria de celebrar el dia 3 de març, ja que per motius professionals es trobarà fora
de la població, per aquest motiu
Els reunits, per unanimitat adopten el següent ACORD:
1. Modificar la data del proper ple ordinari, que havia de celebrar-se el dilluns dia
3 de març, avançant-lo al dijous dia 27 de febrer de 2014 a les 8 del vespre.

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
20’45 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

